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HOTEL TOPAZ 
 

 

Hotel modern, afiliat timp de peste 8 ani la unul dintre cele mai mari lanțuri hoteliere din lume, 

Best Western, Hotelul Topaz*** vă oferă servicii de cea mai înaltă clasă. Situat în imediata vecinătate a 

centrului istoric şi commercial al Clujului, este locul ideal atât pentru turism cât şi pentru afaceri. 

Totodată, hotelul are o poziționare foarte bună pentru un acces facil către aerport și mai apoi către 

localitățile limitrofe.  

 

 

 

Hotelul vă pune la dispoziţie diferite tipuri de camere : camere clasice, camere cu pat 

matrimonial, camere rustice, suite şi apartamente. Camerele sunt dotate cu aer condiţionat, minibar, tv 

cablu, LCD, data port, telefon internaţional, jacuzzi, seif şi vă oferă un plus de spaţiu şi confort într-un 

decor rafinat. Datorită modului în care au fost amenajate, acestea pot sa fie folosite și ca birouri. Camere 

pentru o intensă relaxare după o lungă călătorie sau dupa o lungă zi de munca.  
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Pentru a vă începe bine ziua, vă aşteptăm cu un mic dejun copios, bufet suedez, care la cerere se 

poate servi şi în camera dumneavoastră.  

 

 

Datorită spașiilor reconfigurabile și a atmosferei distincte, Hotel Topaz*** oferă un plus de 

vitalitate oricărui eveniment, de la intalniri 1 la 1 organizate de către companii, interviuri, seminarii, 

conferințe, până la distinse întruniri mondene. Sălile de întruniri de care dispune hotelul, au găzduit de-

a lungul celor 20 de ani de când ne aflăm pe piața horeca, evenimente sonore. Aceste spații sunt dotate 

cu aer condiţionat, internet wireless, aparatură multimedia performantă, business-center cu servicii de 

secretariat la cerere, toate acestea pentru ca întâlnirile dumneavoastră să fie un adevărat succes. De-a 

lungul timpului am fost alături de companiile care și-au deschis filiale în Cluj sau care își pregătesc 

deschiderea: Nokia, Wizz-Air, Steelcase, Ikea, etc. De asemenea, colaborăm în permanență cu companii 

care se află de mult timp pe piața clujeană. Printre firmele sonore cu care colaborăm, enumeram : 

BRD Société Générale 
Carlsberg 
Coca-Cola 
Daimler Chrysler AG 
General Motors Southeast Europe Ltd 
Holcim 
Jolidon 
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Michelin Romania 
Microsoft Romania 
Nokia 
Orange Romania 
Pfizer International Corporation 
Raiffeisen Bank 
Renault 
Strabag 
Tarom Romanian Air Transport 
USA Embassy 
Vodafone 
Volvo Romania 
 

 

 

 



   

    Str. Septimiu Albini nr. 10, 400457, Cluj-Napoca, RO                                                                                                                                                                             J12/191/1991 
    Tel. : 0040-264-414021          RO222376  
    Fax : 0040-264-414594 ; 0040-372-870080                                                                                                              Unicredit Tiriac Bank Cluj-Napoca 
    Web : www.hoteltopazcluj.ro        RO22BACX0000000430043310 (RON) 
    E-mail : office@hoteltopazcluj.ro         RO43BACX0000000430043320 (EUR) 

 

 

 

 

Purtând marca discretă a unei viziuni hoteliere moderne, Hotel Topaz*** redefineşte tradiţionala 

ospitalitate ardeleană. Rămâne plăcută întoarcerea către arhaicul han românesc: acorduri de lăutari, 

umbre de lumânări, miresmele bucatelor, toate acestea doar la restaurantul tradiţional românesc 

Ciuleandra. În fiecare an, aceasta cramă este aleasă pentru petrecerea de final de an a companiilor. 
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 Restaurantul Topaz, în contrast cu ambianţa tradiţională, este definit prin eleganta şi stil, în 

deplină armonie cu restul hotelului.  

 

 

 

Cei 20 de ani de experiență ne-au învățat să tratăm fiecare client individual și să personalizăm 

fiecare oferta. Cu atât de multe atuuri nu este de mirare că oaspeţii noştri devin clienţi fideli în cel mai 

scurt timp. Vă aşteptăm cu braţele deschise să ne treceţi pragul ! 

 

 

 

 

 


